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Miről lesz szó?

 Újradefiniál és új fogalmak

 Katalogizálási elvek változása a Párizsi Alapelvektől a linkelt adatokig

 A funkcionális követelmények modellek és a MARC rekord

 A funkcionális követelmények szerinti katalogizálás kísérlete, az RDA

 Út a katalógusok szemantikus weben való megjelenése felé



Újradefiniált és új fogalmak

leírása

http://www.worldcat.org/
http://www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20111205-nekem-eleg-ennyi-vilaghirnev-jankovics-marcell-interju-az-ember.html
http://www.delmagyar.hu/
http://ngm.nationalgeographic.com/


A fogalmak jelentésének átalakulása

Klasszikus katalógus-fogalom: tájékoztat minden dokumentumról, ami a 

könyvtár tulajdona

helyett:

Minden dokumentumról, ami 

Elérhető

mi az állomány?

A dokumentum fogalma 

helyett:
bibliográfiai forrás



A Párizsi Alapelvektől az RDA-ig
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 1961: Párizsi Alapelvek

 1970-es évek: a 20. század meghatározó programja, az Egyetemes 
Bibliográfiai Számbavétel, a UBC (1974) ISBD-k

 1970-es évek vége-1980-as évek: nemzeti katalogizálási szabályzatok (MSZ 

3424, MSZ 3440)

 1990-es évek: a bibliográfiai rekordok funkcionalitásának vizsgálata: (FRBR 

1998, 2009). Célja a felhasználó szükségleteinek figyelembevétele

 VIAF tulajdonnév azonosító adattár (2002)

 Könyvtáron kívüli kezdeményezés, a Dublin Core (2004, 2009)

 2009: a Párizsi Alapelvek felülvizsgálata  az egy helyre gyűjtéstől a 

megtalálhatóságig

 Az FRBR-re és a FRAD-ra alapozó RDA, az AACR2-t felváltó katalogizálási 

szabályzat (2010)

 Szemantikus web igényei, új keretrendszerek, pl. BIBFRAME



Az adatcsere-formátum szabványai

 ISO 2709-1981 Format for bibliographic information inter-change on 

magnetic tape. – 3. ed. - 1996. - 6 p.

 MSZ 193/1-1983 A mágnesszalagos bibliográfiai adatcsere formátuma. A 

rekordok szerkezete. – Budapest : MSZH, 1983. 7 p.

 MSZ ISO 2709-1997 Információ és dokumentáció. Információs 

csereformátum. - Budapest : MST, 1997. - 8 p.

 ISO 2709-2008 Information and dokumentation Format for bibliographic

information inter-change. – 4. ed. – 2009.



A gépi katalogizálás három nagy iskolája

 USMARC (1966) ma MARC 21(1998)

 BNBMARC  ma UKMARC

 UNIMARC (1977)  nemzetközi adatcsere

1990-es évek: nemzeti MARC formátumok

HUNMARC 1994, 2002



Mi a baj a MARC formátummal?



A megújulás igénye



Mit vár a felhasználó a katalógustól? FRBR 

szempontok
Tegye lehetővé 

 a könyvtár állományában történő keresést hozzáférési pontok

 a keresett mű azonosítását, például: tudjon különbséget tenni az azonos 

című művek között 

 a választást az azonos címek közül a felhasználó szükségleteinek 

megfelelően, például látássérültek számára készült kiadás

 hozzáférést a keresett műhöz, például egy távoli elérésű forrás 
hozzáférését

A használó keresőkérdése az entitás attribútuma (ismérve)

Például: milyen nyelveken van meg A gyertyák csonkig égnek című mű?

 A példában az entitás a mű

 Az entitás ismérve a mű címe
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Különbségtétel azonos című művek között



FRBR

Functional Requirements for Bibliographic Records (1998)
FRAD

Functional Requirements for Authority Data (2009)
FRSAD

Functional Requirements for Subject Authority Data (2010)

A rekordok funkcionális követelményeit leíró 

IFLA-dokumentumok



FRBR, FRAD,FRSAD – a modellek általános 

jellemzői

Módszerük

Entitás–kapcsolat modellbe helyezi a bibliográfiai adatokat 

Céljuk

 A helyi katalogizálási szabályoktól független katalogizálási 

koncepció kialakítása

 a bibliográfiai és authority rekordok tartalmának és a 

felhasználói szükségleteknek a megfeleltetése

De nem

 katalogizálási szabályzat, 

 nem tartalmaz leírást arra, hogyan kell alkalmazni a 

követelményeket online katalógusokban
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Mire legyen képes a katalógus? 

(FRAD szempontok)

 Tegye lehetővé annak a bibliográfiai egységnek a keresését, amelyikre a 
felhasználónak szüksége van

 szerző szerint,

 cím szerint (eredeti cím jelentősége!),

 téma szerint

A felhasználói feladatok:

találd meg az entitást,

azonosítsd,

helyezd kontextusba, 

igazold a hozzáférési pont választásának indokait
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Az entitások csoportjai (FRBR)

 1. csoport, a mű fogalmi és fizikai kapcsolataival 

(kifejezési forma, megjelenési forma, példány)

 2. csoport: a létrehozók (személyek, testületek)

 3. csoport: fogalom, tárgy, esemény, hely



Mi az adat? Mi a metaadat?

Elsődleges adat

Szobor, mint 

tárgy

Festmény, 

mint kép

Másodlagos adat = metaadat

irodalmi 

mű, mint a 
könyv 

szövege

azonosító metaadat = 

besorolási adat

megjelenési formát 

leíró metaadat



Maszák Anna, Szegedy-

lásd

Szegedy-Maszák Anna (1970-)



Az entitások első csoportja
A mű

20

Intellektuális 

szint

A szellemi tartalom
egy elvont entitás

A kifejezési forma

Fizikai szint

Megjelenési 

forma

Fizikai egységek, 

példányok



A mű intellektuális szintjének attribútumai 

(ismérvei)

• A mű címe (a mű neve)

• Keletkezésének ideje

• Típusa (pl. vers, festmény)

• Befejezettség szándéka

• Célközönség

• Kartográfiai műveknél a koordináták, napéjegyenlőség

• Zeneműveknél az előadás eszköze, a zenemű 

számozása és egyéb jelölése (pl. Mozart A-dúr szonáta 

Köchel-jegyzék száma: K. 331), hangnem

• Egyéb megkülönböztető jellemző
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A mű kifejezési formája 1.

Intellektuális tartalom megvalósítása valamilyen jelölési

rendszerben: 

• alfanumerikus, zenei vagy koreográfiai kotta, hang, kép, stb.

szöveg
hang

A kimondott betű hanggá 

változik = új kifejezési forma



A mű kifejezési formája 2.

Minden változtatás új kifejezési formát eredményez

Eredeti kifejezési forma: 

magyar nyelvű szöveg
Megváltozott kifejezési forma: 

német nyelvű szöveg

A változtatás: fordítás

Megváltozott kifejezési forma: 

angol nyelvű szöveg



100 10 $aMárai $jSándor $d1900-1989

240 12 $aA gyertyák csonkig égnek 

$inémet

245 14 $aDie Glut $broman $cSándor

Márai $e aus dem Ung. und mit 

einem Nachw. von Christina Viragh

250 $a 4. Aufl.

700 11 $aVirágh$jKrisztina $d1953 $4ford.

A mű és a kifejezési forma ismérvei a MARC 

rekordban

= kapcsolat a művel = kapcsolat a kifejezési formával



Eredeti mű 

kifejezési

forma: 

szöveg

Származékos 

azonos  mű 

kifejezési forma

szöveg

Például

digitalizált 

szöveg,

fakszimile

Megváltozott 

vagy azonos 

megjelenési 

forma

Például

Műfordítás

Javított 

kiadás

Zenemű 

átirata

Rövidített 

kiadás

Azonos mű

Összefüggések 1.

Egyenértékű intellektuális kapcsolat: egy kifejezési 

forma különböző megjelenési formái



A mű A gyertyák 

csonkig 

égnek

Magyar 

nyelvű 

szöveg

Kifejezési 

forma

Megjelenési 

forma

Francia 

nyelvű 

szöveg
magyar nyelvű 

szövegkönyv

Új, kapcsolódó műEredeti mű

A kassai Thália Színház előadása 

a diósgyőri várban 1982

Színikritika az 

előadásról

új



A mű kifejezési formájának fizikai 

megtestesülése

Fizikai szint

Megjelenési 

forma

Fizikai egységek, 

példányok



A megjelenési forma attribútumai (ismérvei)

• Címe

• Szerzőségi közlés

• Kiadásjelzés

• Megjelenés helye, 
kiadó neve, 
megjelenés éve

• Sorozat

• Fizikai hordozó 
jellemzői, pl. terjedelem

• Azonosítók (pl. ISBN)

• Működési 
követelmények

• A beszerzés forrása

• Hozzáférés módja

• Hozzáférés korlátozása
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A megjelenési forma attribútumai

Példák

Nyomtatott könyv

 Betűtípus
 Betűméret

Elektronikus forrás

Működési feltételek

A fájl jellemzői

A hozzáférés módja

Hozzáférési cím

Hangfelvétel

A hang fajtája

Lejátszási sebesség

Barázdaszélesség

A vágás módja

Kép

Szín
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245 11 $aA gyertyák csonkig égnek$bregény

$cMárai Sándor

260 __ $a[Budapest]$bHelikon$c2012

300 __ $a 179 p.$c19 cm.

A megjelenési forma információi a MARC 

rekordban



FRBR entitások a bibliográfiai rekordban 
Mű:

100 10$aMárai $jSándor $d1900-1989 (szerzője) 

240 12$aA gyertyák csonkig égnek (angol)

245 10$aEmbers $cSándor Márai $etransl.by Carol Brown Janeway

500 ##$aA fordítás a Die Glut c. német kiadásból készült

Kifejezési forma:

LDR/06 a (nyelvi anyag) 

008/35-37 eng (a kifejezési forma nyelve)

700 11$aJaneway $ajCarol Brown $a4ford.

Megjelenési forma:

020 ##$a0 375 40756 14

245 10$aEmbers $cSándor Márai $etransl.by Carol Brown Janeway

260 ##$aNew York [N.Y.] $bKnopf $c2001

300 ##$a213 p. $c20cm 

Példány:

852 ##$mOB 83.369



Kapcsolatok 2. Felelősség-kapcsolatok

FRBR (1998) p. 22.



Kapcsolatok 3. 

Tárgy-kapcsolatok

FRBR (1998) p. 23.



Mű és mű közötti kapcsolat

001 95207

020 __ $a 9638350563 $jkötött $c600,-Ft

100 10 $a Gárdonyi $jGéza $d 1863-1922 

245 10 $a Hosszúhajú veszedelem $c Gárdonyi Géza

$e[sajtó alá rend. és az utószót írta Mandelik Ágnes]

260 _0 $a Budapest $b Unikornis, $c [1994]

300 __ $a 362 p. $c 20 cm.

440 2 $a A Magyar próza klasszikusai $x 1217-0828 $v 17. ko ̈t.

500 $aRegény

700 11 $aMandelik $ Ágnes $d 1953- $4 sajtó alá rend.

761 1 $tMagyar próza klasszikusai $dBudapest Unikornis 1993-

$x 1217-0828 $w 35617

001 35617

022 $a 1217-0828

080 $a 894.511-1/-9

080 $a 082.1

222 02 $a A magyar próza klasszikusai

245 02 $a A magyar próza klasszikusai $c a sorozatot szerk. Kerényi Ferenc

260 0 $a Budapest $b Unikornis $c1993-

300 $a 20 cm

362 0 $a 1. köt.-

700 11 $a Kerényi $j Ferenc $d1944-2008 $4 szerk.

761 1 $a Gárdonyi Géza 1863-1922 $t Hosszúhajú veszedelem $d

Budapest Unikornis 1994 $k Magyar próza klasszikusai 1217-0828 

$z963-8350-56-3 $w95207



A példány attribútumai (ismérvei)

• Példányazonosító (pl. raktári jelzet, vonalkód)

• A példány provenienciája (eredete)

• Jelölések, ajánlások (pl. dedikációk)

• A példány állapota (pl. hiányzó lapok)

• Kiállítástörténet

• Kezelési történet

• Hozzáférési korlátozások
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A funkcionális elvek megjelenése az új 

amerikai katalogizálási szabályzatban

Az AACR 2-t felváltó 

Resources Description & Access (RDA)= 

Forrásleírás és hozzáférés
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FRBR, RDA és MARC

FRBR egy fogalmi modell

RDA az FRBR-re alapozott katalogizálási 

szabvány

MARC egy kódolási séma, aminek 

keretében a gép bibliográfiai 

információkat értelmez

A dán, norvég és a brit nemzeti könyvtár 

az RDA-ra történő áttérés mellett



Hozzáférhető: 

http://access.rdato

olkit.org/

RDA elemek tartalomjegyzék

http://access.rdatoolkit.org/


RDA (Resource Description & Access) 

elemek



Párhuzamos cím az RDA-ban



A személy kapcsolatai az RDA-ban
utalás az FRBR és a FRAD fejezeteire

Források: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf; http://access.rdatoolkit.org/

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf
http://access.rdatoolkit.org/


Bibliográfiai és authority rekord RDA-ban



MARC21 bibliográfiai rekord – új mezők (RDA hatás)

336 ## $atwo-dimensional moving image $btdi $2rdacontent

A tartalom típusának kódja
forrás

337 ## $avideo $bv $2rdamedia 

338 ##$aaudio disc$bsd$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/carriers/sd$2rdacarrier

Forrás: MARC21 Format, Bibliographic Data https://www.loc.gov/marc/bibliographic/



MARC21 bibliográfiai rekord – új almező

(RDA hatás)

 100 1#$aMorgan, John Pierpont,$d1837-1913,$eauthor



FRBR, RDA és a jövő

 A könyvtári rendszerek az FRBR struktúrához fognak 
alkalmazkodni 

 Az FRBR fogalmi rendszere a tradicionális katalógusokban is 
megjelenik

Átállás-tervek RDA-ra Európában 2010-es évek

41 tagú érdekeltségi csoport: European RDA Interest Group(EURIG) 
bibliográfiai ügynökségek, nemzeti könyvtárak, például

 British Library

 Deutsche Nationalbibliothek

 Svéd Királyi Nemzeti Könyvtár

 Spanyol Nemzeti Könyvtár
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Belgiumi flamand nyelvű közkönyvtárak közös 

katalógusa

Kifejezési forma

Megjelenési forma



http://trove.nla.gov.au/result?q=great+expectation
http://trove.nla.gov.au/result?q=great+expectation


Út a katalógusok szemantikus 

megjelenése felé

ISBD (International Standard Bibliographic

Description) – dokumentumtípusonként 

összeállított leírási szabályzat, konszolidált 
változat 2011 elektronikus csereformátuma a 

MARC

RDA (Resources Description and Access)  RDF 

(Resource Description Framework)



A szemantikus web szintjei

Szemantikai (jelentéstani) 

szint

Resource Description

Framework: forrásleíró 

keretrendszer, amellyel az 

URI-vel azonosított 

objektumok  jelentései, a 

fogalmak relációi írhatók le. 

OWL: szerkezeti- és háttér-

információk megadására 

szolgáló web-ontológia nyelv

Szintaktikai szint

XML: bővíthető 

jelölőnyelv. 

Az adatokhoz rendelt 

tartalomjelölőkön 

keresztül szerepet játszik a 

digitalizált állományok 

átörökítésében



Emberi agy

Számítógép

 Internetes hely: URL

Jelentéssel bíró 
metainformációk: URI-ok

Az információkezelés sajátosságai

Emberi agy

Számítógép

 Internetes hely: URL

 Jelentéssel bíró 
metainformációk: URI-ok



Az információk jelentés szerinti kezelése 
Megjelenés a szemantikus weben

Alapelve:

Rekordok közötti kapcsolat helyett adatok közötti 
kapcsolat

Feltételei:
a) URI-ok használata az entitások megnevezésére a weben

b) http URI-ok használata ennek az entitásnak a keresésére a weben

c) RDF (Resource Description Framework) adatforma az entitás és 
kapcsolatainak értelmezésére

d) Az adatok közötti kapcsolat lekérdezésére SPARQL

e) A terminológia definiálására, az entitások tulajdonságainak azonosítására
használt szótárak (ontológiák): RDFS/OWL/SKOS, RDF linkeken keresztül URI-
okat kapcsolnak össze

f) Az entitások tulajdonságainak leírásához kontrollált szótárak (maguk a 
metaadatok)használata



A forrásleíró keretrendszer alapfogalmai
Resource Description Framework (RDF)

A dolog, a „valami”, 

amiről az állítás szól = 

alany (subject)

A gráf adatmodell: egyszerű kijelentő mondatok (tripletek) gyűjteménye

Az alany tulajdonságai = állítmány 

(predicate)
ennek az állításnak 

vannak értékei = tárgy 

(object)

Alany 

csomópont
Tárgy 

csomópont

az a dolog (erőforrás), amelyről a kijelentés szól, az alany. Az 

állítmány (vagy tulajdonság) az a mondatrész, amelyik az alany 

tulajdonságait azonosítja, a tárgy pedig a tulajdonságról mond 

valamit, annak értékét (value) közli



Relációk és tulajdonságaik = RDF címkézett gráf

London

Anglia

Egyesült 

Királyság

fővárosa

fővárosa

része

subject

subject

object

URI

URI

URI

subject

object

predicate

predicate

predicate
URI

URI

URI

Entitásokat kezelő 

forrásleíró ontológiák

Kontrollált szótárak



Relációk és tulajdonságaik = a tartalom jelentése 

szerinti visszakereshetőség
An American tragedy

Theodore Dreiser

Love story

témája

szerzője

Szerzője 

valamilyen 

témának

alany

subject

tárgy

URI: 

http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4

39146#Person/dreiser_theodore_1871_1945

URI: 

<http://www.worldcat.org/oclc/50477177>

<http://experiment.worldcat.org/entity/

work/data/439146#Topic/love_stories>

object

URI: 

schema.org/creator

Entitásokat kezelő 

forrásleíró ontológiák

Kontrollált szótárak

http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/439146#Person/dreiser_theodore_1871_1945
http://www.worldcat.org/oclc/50477177
http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/439146#Topic/love_stories


RDF állítás 
a tulajdonságok (állítások) RDF-ben az osztályok



RDF-állítás egy honlap keletkezési dátumáról 

RDF/XML syntaxis:

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:exterms="http://www.example.org/terms/"> 

<rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/index.html"> 

<exterms:creation-date>August 16, 1999</exterms:creation-date> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF>

Az alanyt azonosító URI



Entitásokat kezelő forrásleíró ontológiák és az 

alkalmazott keretrendszerek

• Bibliográfiai források leírásához:

 ISBD

 Dublin Core

 Bibliographic Ontology

 Reseorces Description & 

Access

• Események leírásához:

 Event Ontology

• Személy/testület leírására:
 FOAF: Friend of a Friend
 Org: Organization Ontology
 RDA

• Hely leírására:
 WGS84 Geo Positioning

• Fogalmak közötti kapcsolatok leírására 
szolgáló tudásszervezési rendszerek

 Simple Knowledge Organization

System

 Kontrollált szótárak

A keret, ami ezeket az ontológiákat használja: RDF ; RDF Schema
OWL, a webontológia nyelv, ami a különböző névterekben előforduló azonos 
neveket kapcsolja össze

http://motools.sourceforge.net/event/event.html
http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/geo


ISBD elemek közzététele RDF-ben

http://iflastandards.info/ns/isbd/


ISBD főcím-elem deklarációja RDF-ben

http://iflastandards.info/ns/isbd/




Dublin Core



Bibliográfiai 

ontológia 



FOAF (Friend-of-a-Friend) kifejezések



FOAF példa

RDF állítás a szerzőről html formátumban:

<http://viaf.org/viaf/60351476> # Edgar Allan Poe

schema:Person ;

schema:birthDate "1809" ;

schema:deathDate "1849" ;

schema:familyName "Poe" ;

schema:givenName "Edgar Allan" ;

schema:name "Edgar Allan Poe" ;

A személy kapcsolatai RDF/XML-ben:

<foaf:Person rdf:about="#danbri" xmlns:foaf="http:// 

xmlns.com/foaf/0.1/">  

<foaf:name>Dan Brickley</foaf:name>  

<foaf:homepage rdf:resource="http://danbri.org/" /> 

<foaf:openid rdf:resource="http://danbri.org/" />  

<foaf:img rdf:resource="/images/me.jpg" />

</foaf:Person>

http://viaf.org/viaf/60351476
http://schema.org/Person
http://schema.org/birthDate
http://schema.org/deathDate
http://schema.org/familyName
http://schema.org/givenName
http://schema.org/name


Jókai Mór névvariációi FOAF html-ben

 Belépési pont az OSZK saját névteréből 

HTML azonosítóval, xml szintaxissal: 

http://nektar.oszk.hu/auth/33589

 RDF (részlet)

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/spec/



Jókai Mór névvariánsai FOAF XML-ben



Osztályok és tulajdonságok a szervezeti 

ontológiában

http://www.w3.org/TR/vocab-org/
http://www.w3.org/TR/vocab-org/


SKOS
Simple Knowledge Organization Systems

Tudásszervezési rendszer.

Egyesíti a könyvtári osztályozást és a szemantikus web-

technológiákat. Összeköti például a tezauruszokat a 

linkelt adatokat tartalmazó digitális könyvtárakkal, 

repozitóriumokkal.  

Például a LOC tárgyszórendszere (LCSH) SKOS 

formátumban linkelt adatforrásként is felhasználható. 



SKOS, a tudásszervező rendszer

<skos:broader 

rdf:resource="http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85077507" 

xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"/> 

<skos:narrower 

rdf:resource="http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh98005487" 

xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"/> 

sh85077507= a Literature deszkriptor linkelt adat formában

sh85025314= a Christmas play azonosítója

Forrás: The Library of Congress > Linked Data Service > LC Subject 

Headings



A Balaton név relációinak ábrázolása

 A Getty földrajzi 

nevek 

tezauruszában

http://www.gett

y.edu/research/t

ools/vocabularie

s/tgn/index.html

 A Köztauruszban

http://nektar.oszk.hu/

auth/Balaton

 RDF keretben

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
http://nektar.oszk.hu/auth/Balaton


SKOS

A magyar irodalom fogalom

SKOS szisztéma szerint 

http://nektar.oszk.hu/data/a

uth/magyar/irodalom

http://nektar.oszk.hu/data/auth/magyar/irodalom


OWL, a webontológia nyelv

 Több névazonosítóval 

rendelkező nevek 

kapcsolatának 

létrehozásához 

használják 

 például Csiffáry

Gabriella az OSZK ID-

jével és a VIAF-ból

elérhető más 

névalakokkal 

(http://nektar.oszk.hu/d

ata/auth/0 ) és 

(http://viaf.org/viaf/150

72402/)



OWL



A névterek jelentősége



Az entitások tulajdonságainak leírásához 

használt kontrollált szótárak, névterek 

Magukat a metaadatokat tartalmazzák kapcsolataik 

feltüntetésével:

 Library of Congress Subject Headings példa

 Geotaurusz és Geohistaurusz (OSZK)

 Köztaurusz (OSZK)

 Geonames

 Getty szótárak

 Dbpedia példa

 GBA, a földtudományok tezaurusza

 névterek

http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
http://mek.oszk.hu/00000/00070/html/
http://regi.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/szakmai/tezaurusz/tezaurusz_index_hu.htm
http://www.geonames.org/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/
http://wiki.dbpedia.org/
http://dbpedia.org/page/Harry_Potter_and_the_Half-Blood_Prince
http://resource.geolba.ac.at/


Entitások harmadik csoportja, a 

tartalom kifejezése 
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Kapcsolódás kontrollált 

szótárhoz (LCSH= a Kongresszusi 

Könyvtár tárgyszórendszere)

A poetry a szemantikus web számára 

értelmezhető RDF keretrendszerben

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85103704.html
http://www.worldcat.org/title/raven/oclc/62267042&referer=brief_results


Shakespeare három névtér-

szolgáltatásban

 VIAF: http://viaf.org/viaf/96994048

 LOC: http://id.loc.gov/authorities/names/n78095332

 DBpedia: 
http://dbpedia.org/resource/William_Shakespeare

http://viaf.org/viaf/96994048
http://id.loc.gov/authorities/names/n78095332
http://dbpedia.org/resource/William_Shakespeare


VIAF névtérben a Dán Bibliográfiai Centrum 

authority rekordja



VIAF névrekord Dán Bibliográfiai Centrum –



Kapcsolat az École nationale des chartes

könyvtárának UNIMARC rekordjához

http://catalogue.enc-sorbonne.fr/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=97648


Library of Congress linkelt adataként

http://id.loc.gov/authorities/names/n78095332.html


Shakespeare kapcsolatai a Dbpediában

http://dbpedia.org/page/William_Shakespeare


A linkelt adat



Linkelt adat
adatok, információk összekapcsolása a szemantikus weben az URI-k és 

az RDF használatával.

Alapkoncepció:

 RDF adatmodell használata

 RDF linkek használata a különböző adatforrásokból származó adatok 

összekapcsolására



A Linking Open Data (LOD) Projekt

 Kezdet 2007, a W3C támogatásával 

 Célja nyílt adathalmazok hozzáférhetővé tétele a weben RDF struktúrában

 LOD felhő 2014-ben < http://lod-cloud.net/>

LOD felhő 2007.
Forrás: Tom Heath (2009). An introduction to Linked Data. <

http://linkeddata.org/guides-and-tutorials [2015.04.15.] 

http://lod-cloud.net/
http://linkeddata.org/guides-and-tutorials


A linkelt adat 

technika 

jelentősége (1.)

http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=raven

M

Példány-adatok

http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=raven


A linkelt adat technika jelentősége (2.)

Katalóguson kívüli kapcsolatok (adatgazdagítás)



A linkelt adat technika jelentősége (2a.)

Katalóguson kívüli 

kapcsolatok 

(adatgazdagítás)



A mű és megjelenési 

formája linkelt adatként



A személy attribútumai linkelt adatként a 

WorldCat-ben



Katalógus 

adatgazdagítás és 

entitások 

feltüntetése nélkül



 RDFDC a bibliográfiai adatok,

 FOAF a nevek,

 SKOS a tárgyszavak és földrajzi nevek,

 BIBO a bibliográfiai leírás adatcsoportjai számára

Az OSZK linkelt adatokhoz használt 

szótárai



Vizualizáció, LOC Drama subject heading

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85039316.html
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85039316.html
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85039316.html


Vizualizáció a Worldcat-ban

http://www.worldcat.org/


Tématérkép

 A klasszikus magyar irodalom tématérképe a MEK-

ben

http://mekmester.oszk.hu:8080/itm/tmv/index.htm

http://mekmester.oszk.hu:8080/itm/tmv/index.htm


A SKOS 

specifikáció 

és a Linked 

Data 

alkalmazási 

területei



Miért fontos a linkelt adat a könyvtárak 

számára?

1. A felhasználók megtalálják a 

keresett forrást a weben

2. A könyvtári metaadatok 

újrahasznosításával kreatív 

alkalmazások fejleszthetők

3. Lehetőség a katalogizálás 

hatékonyabbá tételére
kódlisták

azonosítók

sémák

forrás-

típusok



A Library of Congress kísérlete új bibliográfiai 

keretrendszerrel, a BIBFRAME-mel

Elvei:

Támogasson

 Több leírási szabályzatot és adatmodellt 

 A bibliográfiai leíráshoz társuló más adatokat

 Linkelt adat technológiát  URI-k

 Legyen kompatibilis a MARC-kal

 Feleljen meg a rekordok funkcionális követelményeinek

 Újra kell értelmezni a katalógus fogalmát



BIBFRAME beviteli mezők (demo)

http://bibframe.org/tools/editor/


BIBFRAME demo (folyt.)



BIBFRAME demo (folyt.)



Az eredmény

Dickens 

Christmas carol című 

művének 1921-es 

bostoni kiadása



OPAC-ok jövője

Részei az adatfelhőnek

A linkelt adat-technológiára épül

Mobil eszközökön is használható

Előtérbe helyezi a vizualitást

Nem tudhatjuk, mikor lesz vége az OPAC-oknak 

és mikorra érkezünk el a totális integrációhoz



Ajánlott irodalom a témához
 FRBR family of models http://www.ifla.org/en/node/2016

 Namespaces for Functional Requirements family http://iflastandards.info/ns/fr/

 Introducing Linked Data and The Semantic Web

http://www.linkeddatatools.com/semantic-web-basics

How to Publish Linked Data on the Web http://wifo5-03.informatik.uni-

mannheim.de/bizer/pub/LinkedDataTutorial/

Descriptive Cataloging Using RDA 

https://www.loc.gov/catworkshop/RDA%20training%20materials/DCatRDA/index.html

RDA Toolkit http://www.rdatoolkit.org/logged_out

Linked data for libraries https://www.youtube.com/watch?v=fWfEYcnk8Z8

Getting started with linked data http://www.oclc.org/blog/main/getting-started-with-linked-

data-3/

Dudás Anikó: Nemcsak weben lenni, hanem webből lenni. In: Könyvtári figyelő, 2013. 1. sz. 

45-64. p.
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http://www.ifla.org/en/node/2016
http://iflastandards.info/ns/fr/
http://www.ifla.org/en/node/921
http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/bizer/pub/LinkedDataTutorial/
https://www.loc.gov/catworkshop/RDA training materials/DCatRDA/index.html
http://www.rdatoolkit.org/logged_out
https://www.youtube.com/watch?v=fWfEYcnk8Z8
http://www.oclc.org/blog/main/getting-started-with-linked-data-3/
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10002660
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10002660
http://orcid.org/0000-0002-8205-6790
http://orcid.org/0000-0002-8205-6790

